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Sammanfattning 

Arbetet med denna studie gick ut på att inventera vilka metoder som använts i Dannemora gruva 

av Dannemora Mineral AB (DMAB) gällande skuthanteringen under jord och ovan jord samt 

belysa och ge förslag på hur skuthanteringen skulle kunna effektiviseras och eventuellt generera 

en ökad mängd färdiga produkter och tillika högre intäkter för företaget. 

Med en mer effektiv skuthantering med fokus på separering av gråberg och malm, både under 

och ovan jord, hade DMAB erhållit mer färdiga produkter och därmed högre intäkter. 

Uppsatsens resultat motiverar att en förstudie inleds i företaget. Tillkomsten av nya 

arbetsmoment innebär naturligtvis en kostnad men den torde vara liten och högst försvarlig i 

sammanhanget men måste utredas i den rekommenderade förstudien. Det handlar också om 

andra besparingsaspekter som exempelvis minskade transport- och hanteringskostnader och i 

förlängningen även miljöbesparing, vilka dock ej är medtagna i den här studien. 

Nyckelord: skuthantering, gråberg, malm, skut, Dannemora gruva, järnmalm 
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Abstract 

The work of this study was to take stock of what methods used in the Dannemora mine - 

Dannemora Mineral AB (DMAB) regarding boulder management underground and above 

ground as well as highlight and give suggestions about boulder management could be 

streamlined and possibly generate an increased amount of finished products and also higher 

revenues for the company. With a more efficient management focusing on separation of waste 

rock and ore, both under and above ground, the DMAB had received more finished products 

and thus higher revenues. 

The essay results justify that a feasibility study will begin in the company. The advent of new 

operations is of course a cost, but it should be small and highly justifiable in the context but 

need to be investigated in the recommended preliminary study. It is also about other cost-cutting 

aspects such as reduced transport and handling costs and ultimately also environmental savings, 

which, however, are not included in this study. 

Key words: boulder management, waste rock, ore, Dannemora mine  
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1. Introduktion 

1.1. Dannemora Mineral AB: DMAB 

När detta uppsatsarbete skrivs har moderbolaget Dannemora Mineral AB och bl.a. dotterbolaget 

Dannemora Magnetit AB gått i konkurs. Lönsamhetsproblematiken har varit stor. De faktorer 

som bidragit till detta misslyckande kommer ej att belysas i den här uppsatsen, dock kan man 

sammanfattningsvis peka på att beslutet att endast använda sig av en torr process (krossning 

och magnetseparering) skulle visa sig vara mycket ödesdigert. Trots denna felsatsning har 

denna gruva lyckats frambringa en stor mängd färdiga produkter med en förhållandevis liten 

organisation och liten personalstyrka. 

År 2014 togs 2 906 kton råmalm upp med hjälp av lastbilar och sovringsverket processade 2992 

ton varav resultatet blev 845 kton styckemalm samt 342 kton Fines. Viktsutbytet för 2014 blev 

40 procent jämfört med år 2013 då rågods in i verket uppgick till 2558 kton med ett viktsutbyte 

på 37 procent. (Internt pågående dokument DMAB 2015, Anrikningstekniska erfarenheter). 

Viktsutbytet april – dec 2012 uppgick till endast 31 %. 

Hade man förstått vikten av att använda sig av ytterligare steg i förädlingsprocessen såsom 

bland annat ett vått steg (vilket man historiskt använts sig av) torde detta företag ha haft mycket 

goda förutsättningar att bli en lönsam gruva. Tveksamt om det hade räckt med en torr process, 

kross under jord och skipp (malmhiss). En våt process skulle ha inneburit en högre 

anrikningsgrad och därmed högre lönsamhet. 

Materialet krossades tidigare i stora stång- och kulkvarnar och det finkrossade materialet fick 

tillsammans med vatten passera magnetseparatorer och magnetfilter för att bli slutprodukten 

slig - mindre än 2 mm (Lundgren 2014).  

Genom kostnadsbesparingar och ökad effektivitet har företaget trots det låga malmpriset lyckats 

hålla sig flytande med egna medel under rekonstruktionsperioden som varade nästan ett helt år. 

Företaget lyckades inte med att hitta en finansiell lösning och begärdes i konkurs när några 

kunder hade byggt upp ett lager med malm och inte var så köpvilliga. Företaget insåg att intäkter 

med hög sannolikhet skulle kunna utebli framöver och det enda rätta var att sätta företaget i 

konkurs. 

1.2. Dannemora Malmfält 

Dannemorafältet har varit känt i mer än 500 år. Den äldsta handlingen i vilken 

malmfyndigheterna nämns är ett gåvobrev från 1481 i vilket Sten Sture den äldre skänker den 
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då nyligen upptäckta sulfidförekomsten Silverberget i Films socken till ärkebiskopen och 

riksrådet Jakob Ulfsson i Uppsala. Järnmalmerna i fältet, som ända fram till i slutet av 1800-

talet var de mest betydande i landet, omnämns först ett århundrade senare. Det finns dock 

mycket som talar för att de bröts långt tidigare (Årsredovisning DMAB, 2007).  

Ett mycket stort antal gamla gruvor och skärpningar finns i Dannemorafältet vilket vittnar om 

det omfattande bergsbruket i historisk tid (Årsredovisning DMAB, 2007). Dannemorafältets 

berggrund består till stora delar av brant stupande lager av suprakrustala bergarter vilka har en 

ålder av cirka 1,9 miljarder år. De utgörs huvudsakligen av felsiska bergarter och 

karbonatstenar, samt järnmineraliseringar. Ett stort antal förkastningar styckar upp hela 

malmfältets berggrund och har i vissa fall förorsakat betydande förskjutningar (Lager 2001). Se 

även avsnitt 8.11. för en översiktsbild av geologin på 300-350 metersnivån. 

Järnmineraliseringarna förekommer uteslutande i den övre kalkstensdominerande lagerföljden. 

I anslutning till järnmineraliseringarna har vulkaniter och karbonatstenar i många fall 

skarnomvandlats. Det förekommer också talrika mafiska gångar som genomtvärar malmfältet. 

I den södra delen uppträder granitoid, troligen s.k. Uppsalagranit (Lager 2001). 

Järnmineraliseringarna uppträder som ett antal kroppar på olika djup längs fältet, beroende på 

det primära bildningsättet (tolkat som ”replacement” av karbonatsten) och på den senare 

deformationen. Järnmalmskropparna är mer eller mindre massiva och bundna till 

karbonatstenen. De har en mäktighet som varierar från några meter upp till cirka 100 meter och 

de stryker i ungefär samma riktning som synklinalens veckaxel. I många fall är malmkropparna 

oregelbundna, veckade, förskjutna eller uppstyckade av tektonik (pers. komm., E.Alm). 

Järnmalmsfyndigheten i Dannemora, belägen ca 45 km nordnordost från Uppsala och cirka 120 

km norr om Stockholm, består av ungefär 25 kroppar av både manganrik och manganfattig 

kalk- och skarnjärnmalm vilka var föremål för gruvbrytning under flera hundra år fram till år 

2015 (förf. anm. gruvan upptogs återigen i drift 2 april 2012 efter den senaste nedläggningen 

1992). Värd- och sidobergarter till malmerna utgörs av brant stupande enheter av svagt 

omvandlade sedimentära och felsiska vulkaniska bergarter. Fyndigheten antas ha bildats i ett 

område med ryolitisk vulkanism och kalderabildning och sedimentationen antas ha ägt rum i 

flera olika miljöer: öppen marin, lagunartad och salin (Lager 2001). 
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Sedan driften återupptogs 2012 har ortdrivning och rasbrytning skett i malmkropparna Norrnäs 

1 & 2, Norrnäs 3, Botenhäll, Sjöhag, Svea, Kruthus och Konstäng. 

 

Bild 2 
Längdprofil över Dannemora järnmalmsfält sett från öster 

 

Det har i huvudsak brutits järnmalm i form av Magnetit (Fe3O4), men det finns även en mindre 

zinkmalm. Sulfider som exempelvis svavelkis, kopparkis, blyglans och zinkblände förekommer 

tillsammans med magnetit i varierande grad. 

Bild 1 

Översiktskarta över koncessionsgräns, markanvisning och ett antal malmkroppars läge. Dannemora Mineral AB 
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1.3. Brytmetod 

Liksom innan gruvan stängdes 1992 har en 

brytmetod som närmast kan kategoriseras 

som modifierad skivrasbrytning använts. 

Till skillnad från exempelvis 

Kiirunavaara- och Malmbergsgruvan där 

storskalig skivrasbrytning tillämpas och 

där hängväggen tillåts spricka upp och 

blocka sig skapas det i Dannemorafältet 

öppna hålrum istället. Dessutom drivs 

ortdrivningen i och längs med 

malmkroppen i de allra flesta fallen. I 

årsredovisningen för 2007 anger man att 

sidoberget i de flesta fall inte går i ras. 

Det är en sanning med modifikation 

eftersom hålrummet och berg-

spänningarna vill skapa balans vilket 

resulterar i att det lösgörs berg från både 

väggar och tak då berget strävar efter att 

bilda ett valv. Det är en ständigt pågående 

process enligt bergmekaniker Basem 

Alsamavi, DMAB. 

Planen var att använda sig av störtschakt 

med kross, lagerficka och transport upp 

via skippen (hissen) till sovringsverket (Årsredovisning DMAB, 2007). Det beräknades dock 

att malmen skulle köras upp via en ramp och krossas ovan jord under två år. De ekonomiska 

problemen förhindrade dock en investering för att möjliggöra den tidigare nämnda planen vilket 

medförde fortsatta transporter med lastbilar och några dumpers. 

Begreppet tillredning innebär att man driver orter (tunnlar) och den s.k. salvcykeln innebär 

följande steg vid tillredning: borrning, laddning, skjutning, lastning, skrotning (löst berg 

knackas bort) och avslutningsvis bergförstärkning (bultning och/eller betongsprutning). När 

varje ort är klar borras en öppningsstig och efterföljande kransar. Dessa kommer sedan att 

laddas och skjutas för att sedan lasta ut malmen på lastbilar för transport ovan jord till krossen 

och sovringsverket. 

Bild 3. Exempel på 

skivrasbrytning -

DMAB 
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Dannemoramalmen utvinns via produktionsnivåer (eng. sub-levels) som tillretts inne i 

malmkroppen. Den huvudsakliga nivåskillnaden mellan malmskivorna i modern tid är 19 

meter. 

Här används DMABs nomenklatur (se avsnitt 8.4. för att få en bild av hur en nivå planeras) vid 

beskrivningen. Så kallade s-orter drivs in till malmkroppen, malmskivan (vilket är detsamma 

som nivån i malmkroppen). Därefter drivs även så kallade t-orter och andra typer av orter 

tillreds som berör ventilation, pumpgropar och borrkupor (för diamantborrning) m.m. Det är i 

t-orterna som det kommer att långhålsborras med rasriggar, d.v.s. borras kransar i en 

solfjädersform i samma lutande plan (se avsnitt 8.5. och 8.6. för ytterligare information). Det 

är dock inte bara i t-orterna som det borras kransar. Det förekommer även borrning i s-orterna 

där så är lämpligt om dessa går i malm eller om det finns malm att hämta från skivan ovanför. 

Eftersom de brant stupande malmkropparna geometriskt sett är komplicerade är det ej 

ekonomiskt försvarbart att driva in tvärorter vinkelrätt mot hängväggen. Notera att Dannemoras 

malmkroppar varierar i mäktighet och att geologin är komplex. I Dannemoras fall eftersträvar 

DMAB att driva dessa orter parallellt och längs med malmkroppen där det är praktiskt möjligt. 

Man har velat undvika att driva i gråberg i onödan. Det finns både för och nackdelar med detta. 

En nackdel är att ortdrivningen inne i malmkroppen kan innebära att orterna får dras med 

parallella svagheter som kraftiga slag vilket naturligtvis kan ställa till det bergmekaniskt vid 

ortdrivningen men också senare vid rasbrytningen. 

När hela skivan är färdigborrad skjuts alltså öppningsstigar och efterföljande kransar. En så 

jämn brytningsfront som möjligt av samtidigt bearbetade orter är ett eftersträvansvärt mål. En 

anledning till att hålla en jämn takt vid brytningen är för att förhindra onödig 

gråbergsinblandning men också en inblandning från närliggande ort eller orter. En annan viktig 

anledning är att ur belastningssynpunkt kan en ojämn brytningsfront påverka befintliga pelares 

stabilitet och tänkta funktion negativt. 
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2. Syfte och mål 

2.1. Syfte och mål 

Syftet har varit att undersöka skuthanteringen ovan och under jord och samla in data om 

skutstorlek, skutfrekvens och hanteringen i stort. Målet har varit att undersöka om det finns 

utrymme för effektiviseringar/ändrade arbetsmetoder och därmed en högre lönsamhet. 

Det här arbetet försöker alltså svara på problemfrågeställningen ”Vilka konsekvenser får en 

effektivare skuthantering?” Tanken var att denna uppsats skulle utgöra grunden till en av 

författaren föreslagen förstudie av skuthanteringen i DMAB. 

2.2. Avgränsning 

Datainsamlingen av antalet skut under jord är begränsad till oktober 2013 till mars 2015 och 

för skuthögen ovan jord har två uppmätta tillfällen av dess volym och tonnage använts. 
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3. Teori och metod 

Det finns två typer av forskning enligt Patel och Davidsson (2003) och det är tillämpad 

forskning och grundforskning. Eftersom grundforskning är en typ av forskning som inte 

nödvändigtvis behöver leda till direkta konkreta åtgärder kan den metodiska ansatsen i den här 

uppsatsen anses utgöra tillämpad forskning. Tillämpad forskning söker ge svar på främst 

praktiska problem där kunskapen relativt snabbt kan leda till användbara åtgärder. Åsberg 

(2000) menar att forskning kan ses som kunskapsproduktion och att empirism, som är ett sätt 

att producera kunskap på, innebär att kunskap skapas utifrån erfarenheter och det som är 

observerbart och mätbart. I det här fallet pratar vi om induktiv empiri eftersom slutsatser 

kommer att dras utifrån empiri kring berörd personal som är involverade i skuthanteringen och 

deras synpunkter på skuthanteringen. 

Organisatorisk tröghet kan enligt Hedberg och Ericson (1979) uppstå i alla typer av företag och 

kan vara av både positiv och negativ karaktär. Positiv i den bemärkelsen att företaget inte hinner 

göra några åtgärder förrän en tillfällig förändring är över vilket medför att externa 

störningsmoment inte fångas upp. När den organisatoriska trögheten är av negativ karaktär 

finns en risk att handlingskraftiga åtgärder försenas när förutsättningarna inte är tillfälliga utan 

varar under en längre tid, vilket kan få kännbara konsekvenser för organisationer i en dynamisk 

verksamhet och omvärld. 

Hedberg och Ericson (1979) talar också om insiktströghet där den centrala tanken är att 

medarbetarnas bristande kunskap om hur förändringen kan medverka till att hålla 

organisationen på rätt kurs försvåras. Vidare menar de att det även finns en manövertröghet 

som kan vara olika slags låsningar vad gäller exempelvis teknisk apparatur. 

Bruzelius och Skärvad (2000) menar också att bristande förklaringar till varför en 

organisationsförändring måste implementeras skapar en förändringströghet. Det kan vara så att 

medarbetare oftast inte vill ändra eller ta till sig förändringar då dessa oftast kräver mer av 

medarbetaren än om de skulle ha arbetat enligt de tidigare invanda rutinerna. 

Denna studie omfattar både en kvantitativ och kvalitativ aspekt (induktiv empiri). Förutom 

datainsamlingen och bearbetningen av bl.a. antalet skjutna skut vävs den kvalitativa aspekten 

in i och med att författaren har arbetat som gruvgeolog, kartör samt haltkontrollör i Dannemora 

och alltså har varit involverad i den verklighet som här analyseras. Det statistiska underlaget 

kombineras sålunda med empirisk observation och kvalificerade antaganden. Intervjuer, såväl 

enskilda som i grupp har gjorts med dem som utfört arbete (DMAB’s egna personal och 

underentreprenörer) som berör skuthanteringen, både direkt och indirekt. 
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Datainsamlingen av mängden skjutna skut under jord har hämtats utifrån EPCs egna 

dokumentationslappar för perioden oktober 2013 – mars 2015 samt mängden skut ovan jord 

från DMABs interna dygnsrapporter. 

3.1. Metodkritik 

Eftersom kvaliteten på dokumentationen och uppföljningen i vissa fall har varit undermålig, 

vad gäller skuthanteringen både under och ovan jord, kan inte resultatet sägas vara en absolut 

sanning. 

Statistiken över skjutna skut under jord från EPC har dock tolkats som trovärdig efter att ha gått 

igenom deras statistik och korrelerat lämnade uppgifter mot deras egna handskrivna lappar. 

Perioden oktober 2013 – mars 2015 har tagits med i analysen eftersom den tidigare statistiken 

inte är fullständig, det fattas bland annat ett par månaders statistik. Lastare och övrig personal 

har intervjuats där det framkommit åsikter som överensstämmer med författarens observationer 

samt sprängarbasen Magnus Sandkvist från EPC Groupe Sverige vilket har lett till att statistiken 

över skuthanteringen (antal skut och medelstorleken på skut under jord) anses vara rimlig. 

Alternativa gråbergsinblandningar och skut per månad har tagits fram för att utröna vilka 

resultatförändringarna blir när den samlade bedömningen frångås. 

Bedömningen av storleken på skuthögen ovan jord har gjorts av ansvarig personal kopplad till 

sovringsverket och författaren sätter tilltro till den subjektiva bedömningen. Den hålls för att 

återspegla verkligheten. Bedömningen av mäktigheten på skuthögen har dock inte varit 

kontinuerlig, vilket inneburit att två tidpunkter har använts när skuthögen varit som störst, d.v.s. 

130 000 ton samt 70 000 ton eller 200 000 ton totalt (internt dokument, dygnsrapporter för 

2013-2015). 

Intern reliabilitet har eftersträvats genom noggrannhet med hur tolkningar har gjorts, 

exempelvis den antagna skutstorleken. Detta har skett genom att inte bara utgå utifrån 

författarens observationer utan också genom intervjuer med dem som har haft anknytning till 

skuthanteringen, både internt och bland underleverantörer. Intervjuerna skedde utan ledande 

frågor och i avslappnad miljö. 
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4. Resultat 

Den här nulägesbeskrivningen beskriver aktuell underjords- och ovanjordshantering. 

4.1. Skuthantering under jord 

4.1.1. Inventering av antal skut under jord 

För definitioner av skut, gråberg och malm vänligen 

se avsnitt 8.3.. Skjutningen av skut, tilltog i slutet av 

2013 för att sedan vara tämligen jämn under 2014 

med en dipp under sommaren (ett skift jobbade då) 

för att öka i början på 2015. 

En förklaring till den sistnämnda ökningen var att överlastning, framförallt på Svea 535, 

eftersträvades under rekonstruktionen. I malmkroppen Sveas fall fanns mycket malm kvar från 

de ovanliggande nivåerna 516 och 498. Efter konkursens faktum skedde i princip ingen 

skjutning av skut under jord av kostnadsskäl. 

Uppföljningsarbetet med att dokumentera skut har varit bristfällig. I samband med att 

företagsrekonstruktionen inleddes i maj 2014 började DMAB efterfråga antalet skut från 

underleverantören EPC Groupe Sverige. Författaren fick tillgång till underleverantörens 

dokumentationspärm så att antalet skut kunde inventeras före detta datum.  

Sammanfattning skut under jord: 

Period Antal Skut/månad Not 

2013 okt-dec 1017 339 *** 

2014 jan-dec 5189 484 ** 

2015 jan-mars 1897 632 * 

Total 8103 485 
Se bilaga 

8.2 

 

Ett skut är alltså den volym berg oavsett sammansättning som krossen ej klarar av och det måste 

sålunda först sönderdelas genom att antingen knackas sönder ovan jord eller skjutas under jord. 

Det beräknade medelskutet under jord är bedömt att vara 3,375m3 stort (1,5x1,5x1,5m) och 

väga 9,45 ton om det består av gråberg med en densitet på 2,8 ton/m3. Bedömningen är gjord 

utifrån egna erfarenheter och intervjuer med personal som berörts av skuthanteringen. 

Tabell 1. Sammanställning skut under jord. 

Bild 4. Exempel på skut. Foto Niclas Larsson 
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4.1.2. Inventering av arbetsmetoder under jord 

Skutorter fanns angivna i veckoplanen, men dessa orter var avsedda för både malm- och 

gråbergsskut, d.v.s. det fanns inga direktiv eller rutiner för en separation av gråberg och malm. 

Försök att separera gråbergs- och malmskut hade gjorts, till och med en skriftlig rutin 

upprättades 2013-08-20, men projektet rann ut i sanden. 

När skuten uppstår vid raslastning händer det ofta att lastaren blir tvungen att lösa situationen i 

all hast, när lastbilar står och väntar på sina lass, genom att dumpa skuten i första bästa ort. I 

annat fall fanns det en angiven ort på samma nivå eller någon av de övriga nivåerna. Lastaren 

förväntas forsla bort skuten när det blir tidsluckor, exempelvis när ingen lastbil är tillgänglig 

för lastning. 

Observationer vid lastning har gjorts av författaren där lastbilen har tagits skada av för tungt 

skut som landat på flaket och det har även tagits upp på veckomötena som tillbud. 

4.1.3. Konsekvenser av en omläggning av skuthantering under jord 

Nuvarande arbetsmetoder, där ingen separation av gråberg eller malm sker under jord, innebär 

att gråberg åker med upp och processas av sovringsverket. Detta kan förhindras genom att 

separera på skuten med hjälp av dedikerade skutorter, d.v.s. gråberg och malm får varsina 

skutorter och behöver sålunda ej blandas ihop. Här nedan följer en uträkning för att se vad en 

separering innebär intäktsmässigt. För en redogörelse av densitetsberäkningar vänligen se 

bilaga 8.1.. 

Densitet gråberg:  2,8 ton/m3 

Densitet malm:  3,8 ton/m3 

Andelen gråbergsskut:  50 % 

Genomsnittlig skutstorlek:  3,4 m3 (1,5 x 1,5 x 1,5 m = 3,375m3) 

Antal skut per månad:  485 st (hänsyn tagen till månader utan produktion) 

Antal skut (okt 2013-mars 2015) 8103 st 

Intäkterna per ton i kr:  400 kr/ton (se bilaga 8.3.) 

Viktsutbytet:   40 % 

Not. Skuten ovan jord har ej medtagits utan kommer att behandlas i en separat uträkning. 
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Det bortsorterade gråberget innebär att verket istället processar malm från gruvan. Volymen av 

gråberg räknas om till malm och med ett viktsutbyte på 40 %. Det hade gett 6 miljoner kronor 

i intäkter på ett år eller 8,1 miljoner under den sammanställda perioden räknat på 8103 skut. 

Tabellförklaring: 

50 % av antalet skut är gråberg. Detta gråberg väger då 2292 ton beräknad med densiteten 2,8 ton/m3 och en 

skutstorlek på 3,4m3. Volymen för dessa gråbergsskut är drygt 818 m3. Tanken är att denna volym gråberg sorteras 

bort under jord och ersätts med samma volym malm. Malmen har en högre densitet och väger därmed mer. 

Motsvarande malmtonnage anges i kolumnen Ton Malm. Antalet färdiga produkter beror på viktsutbytet i 

sovringsverket, d.v.s. antalet färdiga produkter står i proportion till allt som processats av verket (gråberg och 

malm). 

4.2. Hanteringen ovan jord 

4.2.1. Inventering av antalet skut ovan jord 

 

Specifikationerna för vad som är ett skut för krossen ovan jord är 0,8x0,8x0,8m eller 0,512m3. 

Är skutet gråberg med en densitet på 2,8 ton/m3 väger det 1,43 ton. Är det malm med en densitet 

på 3,8 ton/m3 väger det 1,95 ton. Initialt var kravspecifikationen på vad krossen skulle klara 1,0 

meter men det fick justeras ned till 0,8 meter enligt underleverantörens nya direktiv då de inte 

klarade av att leverera enligt den tidigare kravspecifikationen. 

Tabell 2. Uträkning potentiella intäkter skuthantering under jord. 

Bild 5. Bild tagen från laven av industriområdet. Foto Stig Johansson Chef Gruvmedia 
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Som en jämförelse är gallrens öppning för schakten i Kiruna 1,1x1,2 meter (Minde 2006). 

Den högsta siffran på omfattningen av lagret av skut ovan jord har uppgått till 130 000 ton som 

sedermera blev avverkat. Dock tog det inte lång stund innan en ny mäktig hög kring  

70 000 ton (interna dygnsrapporter för 2013 - 2015) hade skapats. Den beräknade volymen för 

dessa två tillfällen är 52 632 m3. Sovringsverkets ledning har räknat med en skrymdensitet på 

2,8 ton/m3 för malm (innan justeringen för detta var volymen 71 429 m3). 

Notera att eftersom gruvdriften var kontinuerlig borde skut ha tillförts skuthögen även om den 

hade minskat över tid. Alltså borde tonnaget vara mycket högre. Men för att undvika 

spekulationer används alltså endast dessa två tillfällen som underlag för uträkningen. 
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4.2.2. Inventering av arbetsmetoder ovan jord 

Skuthanteringen ovan jord, vilken var utlagd på entreprenad, är naturligtvis nära förbunden med 

aktiviteten under jord och måste tas med i den här uppsatsen. 

 
Bild 6. Översiktsbild av industriområdet inklusive förklarande text. Foto: Stig Johansson, Chef Gruvmedia, DMAB 

De skut som är större än 0,5m3 transporteras bort från malmtippen till skuthögen för att därefter 

knackas och transporteras tillbaka till malmtippen eller till en separat hög med knackad sten för 

att vid en senare tidpunkt transporteras till malmtippen eller krossas mobilt och läggas på lager 

utifall huvudkrossen skulle haverera. 

Det har inte skett någon separering av gråbergs- eller malmskut. Uppföljningsarbetet har inte 

skett kontinuerligt utan volymen på skuthögen har beräknats vid oregelbundna tillfällen. 

Skuthögen har ansetts bestå av malm representativt för det material som kommer upp från 

gruvan. Skuthögen består också till viss del av skut som volymmässigt aldrig borde ha lastats 

på en lastbil.  

 

Bild 7. Foto av skuthögens ena sida. Foto: Niclas Larsson 
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Som framgår av bilden ovan består skuthögen även av en hel del fint fraktionerat material som 

tillförts för att göra vägen ovanpå skuthögen farbar när den växt över tid. Detta innebär att 

andelen skut i lagret ovan jord måste justeras vid analysen. Här är en skutknackare igång med 

att sönderdela skut och en lastmaskin hämtar det skutknackade materialet för att köra det till a-

tippen som är sista stationen innan materialet krossas. Viss skutknackning har också skett på 

platån mellan krossen och brynet på malmtippen. Den som är insatt i hur säker skuthantering 

skall hanteras noterar säkert ett par fel i ovanstående bild vad gäller underleverantörens 

hantering, bl.a. inget bullerskydd. 

4.2.3. Konsekvenser av en omläggning av skuthanteringen ovan jord 

Nuvarande arbetsmetoder, där ingen separation av gråberg eller malm sker ovan jord, innebär 

att knackade gråbergsskut processas av sovringsverket. Detta kan förhindras genom att separera 

på skuten, förslagsvis i olika högar och där arbetet sker kontinuerligt med separation, knackning 

och krossning. Här nedan följer en uträkning för att se vad en separering innebär intäktsmässigt. 

Densitet gråberg: 2,8 ton/m3 

Densitet malm: 3,8 ton/m3 

Skuthögens tonnage: 200 000 ton (beräknad som malm) 

Skuthögens volym: 52 632 m3 

Andelen skut >0,5m3:  70 % av volymen 52 632 m3  36 842 m3 

Andel gråbergsskut:  50 % av volymen 36 842 m3 
 51 579 ton gråberg 

Intäkterna per ton i kr: 400 kr/ton (se bilaga 8.3.) 

Viktsutbytet:  40 % 

Det bortsorterade gråberget innebär att verket istället processar malm från gruvan. Volym 

räknas om till malm och med ett viktsutbyte på 40 %. Det hade gett 11,2 miljoner kronor i 

intäkter. Det är samma resonemang som i avsnitt 4.1.3.. 

 

Not. Vid kontroller av skuthögen har det visat sig att så mycket som 90 % av det undersökta materialet varit 

gråberg. Dock har andelen gråberg bedömts vara lika stor som under jord, nämligen 50 %. 

Tabell 3. Uträkning potentiella intäkter. 
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4.3. Orsaker till att skut uppstår under jord 

Författaren har identifierat och indelat några av de möjliga orsakerna till varför skut uppstår 

under jord i tre kategorier: Icke operatörsberoende orsaker, operatörsberoende samt 

organisatoriska orsaker. De organisatoriska orsakerna är intimt förknippade med de två 

förstnämnda kategorierna. 

4.3.1. Operatörsberoende orsaker 

En av orsakerna till att skut kunde uppstå var, enligt Magnus Sandkvist, valet av skjutmetod, 

d.v.s. med vilka intervaller varje kranshål skjuts och typ av laddning samt vilka avstånd som 

använts inom respektive krans och dess spetsavstånd (avstånd mellan borrhålen i 

solfjäderformens topp) samt försättningen (avståndet mellan kransraderna).  

I Dannemora använde man två meter mellan försättningen och antalet borrhål dikterades av hur 

kransen behövde borras för att få med så mycket malm som möjligt. Det är alltså geometrin hos 

malmkroppen samt ovanliggande malmskiva och dess tidigare layout/placering av orter som 

styrt de första nivåernas kransplanering inför gruvdriften som återupptogs i april 2012. I modern 

tid har 76 mm håldiameter använts vid rasborrningen medan den tidigare borrningen utfördes 

med 51 mm hål. 

Långhålsborrade kranshål som borras ihop eller med fel lutning och/eller ej enligt borrplan 

förekommer. Dessa ställer till med problem i form av häng, skut eller liknande. Vid laddning 

av kranshål har undertecknad själv sett hur sprängämne kommer ut i ett annat hål och personal 

vid EPC menar att det händer relativt ofta. 

Det fanns planer hos DMAB, enligt Mats Larsson, på att kontrollmäta öppningsstigarna men 

det projektet rann ut i sanden när det blev aktuellt med företagsrekonstruktion. 

Ibland händer det även att sprängämne letar sig ut i något annat hål än i själva kransraden som 

är aktuell för laddning. Det har också hänt att två parallella orters kranshål har blivit hopborrade, 

men även att diamantborrhål har blivit involverade och påverkat utfall mycket långt ifrån själva 

skjutplatsen (vilket understryker vikten av att diamantborrhåll alltid ska gjutas igen). 

Långhålsborrade kransar har borrats igenom skivan ovanför. Enligt författarens erfarenheter har 

det hänt på Konstäng 423 samt Konstäng 442 och även på ett flertal andra ställen nere i gruvan. 

Det är ett ganska tydligt exempel på att bristen på precision och kanske de geologiska 

förutsättningarna kan ställa till det. Författaren har själv vid en haltkontroll på Konstäng 423 

fått erfara att delar av väggen har kastats ut från höger sida med full kraft när borrningen inte 

gått enligt planen (borrning på nivån under). 
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Att betrakta de felborrade hålen endast som ett resultat av brist på kompetens hos personalen 

känns inte rättvist, de kan helt enkelt bero på faktumet att arbetsverktygen inte håller måttet, 

men förmodligen en kombination av de båda. Ibland har iakttagits att de borrade kransarna varit 

tämligen förbryllande, exempelvis att inget av hålen borrats på de utsatta punkterna i taket och 

att ett hål i en kransrad visade sig vara borrat åt motsatt håll (180 grader) jämfört med de övriga. 

Det pågick diskussion under en längre tid, och ett projekt initierades, för att utröna varför 

längden på borrhålen hade en differens på allt mellan 2 och 6 meter, men resultatet av detta har 

uteblivit. Tremetersdifferenser hörde till vardagen enligt EPC. De hade påpekat flera gånger att 

längden på de angivna kranshålen inte hade överensstämt med lämnade uppgifter när de skulle 

injektera sprängmedel i hålen. I en del fall kan det naturligtvis ha geologiska orsaker (rörelser) 

eller att ett hål har täppts till av någon annan anledning. Det finns även exempel på fastborrade 

borrstål som lämnats kvar uppe i hålen. 

Misstag från lastare eller annan personal, som inneburit en kraftig överlastning har hänt med 

resultatet att skut (gråberg) börjat dyka upp i raset, vilket skapat störningar i dragkroppen. Det 

har också hänt att kransar har tomnoterats felaktigt och en ny krans har skjutits. Tidigare 

lastningsförfarande, nämligen att ingen direkt kontroll/uppföljning av rasens utveckling nivå 

för nivå existerat, är en annan faktor 

4.3.2. Icke operatörsberoende orsaker 

En av de icke operatörsberoende faktorerna för uppkomsten av skut är naturligtvis de 

geologiska förutsättningarna såsom slag, skölar, svaghetszoner, bergspänningar och veckat 

berg m.m. och pågående bergrörelser (oftast påverkade av pågående brytning på samma nivå 

men även ovanliggande nivåer). Dessa rörelser i närtid kapar kranshålen och omöjliggör en 

fullständig laddning eller stör redan förladdade kranshål. 

Efter en misslyckad skjutning kan rasbrynet ha brutit tillbaka så pass långt att det 

säkerhetsmässigt blir nödvändigt att skjuta en eller fler rader till utan att kunna lasta något från 

den misslyckade skjutningen. Här har det blivit en hel del skut när materialet inte har någonstans 

att ta vägen vid skjutningen. 

I de fall där det förekommer rikligt med vatten i sprickor och dylikt finns det en överhängande 

risk att sprängmedlet som injekterats i kranshålen kan spolas bort och störa den kommande 

skjutningen, framförallt vid en lägre produktionshastighet eller vid produktionsstopp på en nivå 

p.g.a. bergmekaniska säkerhetsaspekter. Detta har hänt i malmkroppen Kruthus på nivå 480. 

Det rasar bergmassor från hålrummens väggar och tak. I malmkroppen Norrnäs 1 & 2 har ett 

gigantiskt skut, exakt hur stort är lite oklart, kanske kring 30x30x20 meter, ramlat ned bland 
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gråbergsavfallet i det hålrum som använts för att dumpa gråberg. Det är ett exempel på att stora 

släpp kan ske och att det med stor sannolikhet kommer att hända igen. Många av de öppna 

hålrummen är inte åtkomliga för inspektion. Ju ojämnare fraktionen är hos rasmassorna ju 

oroligare lastningsförfarande eftersom skut, häng och liknande stör rasflödet och mer gråberg 

riskerar att dras in i dragkroppen. 

Den tidigare brytningen är en faktor som spelat en roll vad gäller inslaget av gråberg. Det är 

mycket enkelt att se vilka stenar som varit med länge i hanteringen. De avviker i utseende och 

är väldigt avrundade. 

Det har också funnits gamla orter att ta hänsyn till. Vissa gånger har det varit nödvändigt att 

borra i gråberg för att komma åt ovanliggande malm samt att det varit svårt att kunna göra en 

effektiv rasborrplanering. 

4.3.3. Organisatoriska orsaker 

De exakta orsakerna till varför en lösning på skutproblematiken inte blivit en realitet är något 

oklara. Uppgifter pekar dock på att svaret ligger i en slags tröghet inom organisationen, och då 

handlar det om en tröghet inte bara vertikalt inom organisationen utan även horisontellt. 

Författaren har själv försökt göra små förändringsarbeten, bland annat kopplat till ansvaret för 

styrningen av lastningen och haltkontrollsarbetet, där resultatet blev mindre bra. Antingen 

lyckades inte kunskapsöverföringen om varför förändringen behövdes eller så var arbetarna helt 

enkelt inte mottagliga för den här förändringen. Förändringen innebar att de behövde hålla rätt 

på hur mycket de hade lastat av en krans före skjuttider, så att dokumentationen om tonnage 

per krans skulle bli rätt, viktigt gällande utlastningsgraden. En del lastare tog till sig 

förändringen men inte alla och projektet övergavs. 

Författarens försök att, i samband med att uppsatsarbetet påbörjades, initiera ett småskaligt 

försök med gråbergs- och malmseparering av skut, föll dock väl ut bland de lastare som arbetade 

under författarens skift. De hade inga problem att förstå vikten av en separering. Det extra 

arbetsmomentet, att kliva ur lastmaskinen för att med hjälp av magneten avgöra om det var 

malm eller gråberg, mottogs inte heller negativt. Engagemanget hos denna personal har dock 

över tid varit stort i övrigt. 

Dessa två försök påvisar svårigheter med att införa förändringsarbete i en organisation, det ena 

förslaget mottogs med entusiasm medan det andra upplevdes som en försvårande omständighet 

under arbetet. Samtal med personal påvisade att personalen upplevde att de saknade 

information.  



 

Niclas Larsson, Dannemora 

23 

 

Rasborrningsmaskinerna har haft ett automatiseringsläge, vilket medförde att maskinen ställdes 

upp, riktades in och borrningen påbörjades. Samtidigt uppmuntrades personal att lämna 

maskinen utan uppsikt för att utföra andra ålagda arbetsuppgifter. Här har DMAB inte förstått 

vikten av maskinernas begränsningar eftersom manuellt läge måste användas vid påhugget 

annars riskerar inriktningen bli fel samt när hålet skall avslutas längdmässigt för att undvika 

genomborrning och att utrustningen fastnar och förloras. Ett tydligt exempel på en 

manövertröghet i kombination med insiktströghet. 

Bedömningen av person med hög befattning att innehållet på skuthögen hade samma 

förhållande av malm-gråberg som raslastningen i övrigt, innebar att det ej behövdes tas någon 

hänsyn till gråbergsinblandningen. Det visade sig vara totalt felaktig och kan anses ha utgjort 

ett hinder i organisationen för att se över skuthanteringen. Detta medförde också att skuten 

under jord fick liten uppmärksamhet. Ett svar som framkommit vid mina samtal med personal 

i DMAB är att alla hade för mycket att göra och gjorde i första hand det mest prioriterade. 

Ett annat exempel på att saker har tagit tid i DMAB är arbetet med att få till slasen för att kunna 

dumpa gråberg på nivå 143 på norra sidan av Dannemora malmfält. Fördröjningen med att få 

till detta innebar att gråberg måste köras upp med lastbil ovan jord. Ett tydligt exempel på 

organisationens tröghet. 
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5. Diskussion 

Uppsatsens resonemang baseras på det kvalificerade antagandet att gråbergsskuten utgör minst 

50 % av den totala andelen skut under jord. Ett antal tabeller och uträkningar har bifogats för 

att påvisa variationer i resultatet (se bilagor). Det står dock klart att det potentiellt finns många 

miljoner att tjäna på att implementera det nya arbetssättet. Gråbergshanteringen i gruvor är 

kostsam och i det här fallet torde en ändring av arbetsmetoderna ge DMAB högre intäkter 

genom en mindre investering i en funktion som skulle ha hand om skuthanteringen. Hur denna 

funktion skulle se ut behöver utredas. En rekommendation är att planeringen av dedikerade 

skutorter tas med redan från början och att dessa inkorporeras i infrastrukturen under jord samt 

att väl genomarbetade rutiner tas fram hur arbetet skall gå till. 

Författaren håller med att kravet på skuthanteringen och för den delen även utrustningen, borde 

innehålla tonvikt på hög produktivitet, hög tillförlitlighet, säker arbetsmiljö och att den skall 

vara ekonomiskt försvarbar enligt Liinanki och Nyström (1995) vilket en idéstudie kring 

skuthantering (Minde 2006) fångar upp där olika lösningar diskuterats. I fallet DMAB har 

ovanstående krav inte uppfyllts särskilt väl. Författaren tror att praxis inte har följts i alla lägen 

vad gäller säker skuthantering, i alla fall inte vid en läsning av materialet på Sveriges 

Bergmaterialindustris hemsida (se elektroniska källor för url-adressen). Det har förekommit 

knackning av sten i närheten av fordon där personal kan ha befunnit sig utanför dessa fordon. 

Hade det funnits en genomtänkt strategi för skuthanteringen i stort kanske större hänsyn hade 

tagits till det systematiska miljöarbetet, eller det hade åtminstone funnits förutsättningar för att 

erinra underleverantören om bristerna vid skutknackningen. 

Vad gäller skuthögens volym har endast två mätbara tillfällen kunnat användas och förändringar 

över tid har ej kunnat medtagas i beräkningarna. Volymen torde sannolikt vara mycket högre. 

Det är högst önskvärt med vägning av materialet när det forslats bort till skuthögen (exempelvis 

med lastbilsvåg) men även materialet som kommer upp från gruvan borde vägas. Skuthögens 

volym över tid förvarnar att en fungerande skuthantering när krossen hamnar under jord måste 

utarbetas. En hel del av de skuten som ligger på skuthögen idag hade behövt knackas innan 

krossningen under jord med produktionsstörningar som följd. 

Okunskap och felaktigt fokus vid gruvstarten skapade senare ett svårt finansiellt läge. Detta kan 

ha bidragit till att försena olika typer av åtgärder, exempelvis mätningen av eventuella 

avvikelser vid borrningen av öppningsstigar och kransrader samt uppförandet av fungerande 

skuthanteringsrutiner ovan och under jord. Vissa moment borde få ta tid, exempelvis vikten av 

att säkerställa att öppningsstigar och kransrader borras enligt borrplaner. Det kanske borde 

experimenteras mer med försättningen och se vilket resultatet hade blivit då (samtal med 

Produktionschef Gruva Eric Wallström). Enligt Hustrulid (2001) är det av högsta vikt att 
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minimera hålavvikelser. Merkostnaderna som det innebär i form av dyrare utrustning 

återbetalar sig senare. Hålavvikelser är så viktigt att ett system för att undersöka hålen måste 

finnas. 

Författaren har varit inne på att det kan ha berott på krökningar av borrhålen men enligt Magnus 

Sandkvist på EPC är det framförallt inrikten av borrhålen som fallerar. Det har de sett vid sina 

3d-modelleringar av mätningarna av öppningsstigars borrhål i en annan gruva. När borrhålen 

kröks är det oftast åt samma håll och det skapar inte särskilt stora avvikelser från borrplanen 

och dess effektivitet vad gäller skjutningen. Borrar du kranshål som är 25-40 meter är risken 

stor att oönskade avvikelser sker. 

 

Bild 7. Exempelbilder som visar en borrplan för öppningsstig och borrhålsinmätningar där vi kan se avvikelser. Hål som borras ihop 

 med varandra skapar alltså problem och stör skjutningen att skjutningen helt eller delvis misslyckas och därmed skapas skut. 

Det kan vara en förklaring till att så stora skut uppstår, särskilt om spetsavstånden blir extra 

stora. En del malmskut som uppenbarar sig i raset är riktigt stora, väsentligt större än det 

medelskut som använts i den här uppsatsen och det kan antas att dessa skut inte kommer från 

exempelvis hängväggen eftersom de oftast är malm. Det har rasat ner skut som varit större än 

ortbredden på 6,5 meter. 

Förankring i organisationen på alla nivåer behövs för ett lyckat förändringsarbete, vilket har 

visat sig delvis svårt vid småskaliga förändringsförsök. Varje medarbetare måste förstå grunden 

till varför arbetet bör utföras på ett visst sätt. Företaget måste också vara medveten om riskerna 

med en organisations tröghet och aktivt arbeta med förändrings-/förbättringsarbeten. 

Det ligger nära till hands att hänvisa till Dannemoras komplexa geologi som en stor bidragande 

orsak till gråbergsinblandningen, vilket stärker vikten av väl fungerande rutiner för skut. Vi har 

alltså inte bara sidoberget att ta hänsyn till utan även den växlande geologin i malmkropparna. 

Detta gör det svårt att undvika gråbergshantering. 
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Här ovan ser du en geologisk kartering av ortdrivningen i en malmkropp. Det som är blått är 

malm (d.v.s. >30 % Fe-halt). Grönt är en mafisk gångbergart och det vita med gråa fyrkanter 

är järnhaltig kalksten som inte blir någon färdig produkt i sovringsverket. Vi har alltså inte bara 

gråberg från sidoberg (bergarter som omger malmkroppen) utan även inom malmkropparna. 

DMAB kanske skulle fundera på att utröna och använda sig av olika borrplaner och typ av 

laddning beroende på vilken bergart man befinner sig i. Exempelvis när författaren har sågat i 

stuffer med malm från olika malmkroppar upplevs de olika hårda och skillnader upplevs också 

vid användning av geologhammaren för att dela på stufferna. Hårdheten vid sågningen behöver 

inte nödvändigtvis korrelera med hårdheten mot slag. Kanske kräver de lokalspecifika 

geologiska förutsättningarna djupare analyser/tester av vilken/vilka metoder som lämpar sig 

bäst. 

DMAB borde ha haft upplägget att sammanställa var skuten uppkommit, i vilka orter och 

malmkroppar samt vid vilka kransar och i vilken omfattning. Det är av vikt att veta vad som 

händer under lastningen och att alla mänskliga potentiella misstag elimineras. Det bästa 

alternativet skulle vara att mycket dokumenterades av lastaren och mjukvaran i lastmaskinen, 

om inte bör ett dokument tas fram där allt nedtecknas manuellt. Det innebär högre ställda krav 

på lastarens förmåga. Även en beskrivning av hur raset har uppfört sig hade varit önskvärt. 

Enligt Hustrulid (2001) är förståelsen för de faktorer som spelar en roll vid skivrasbrytning 

väldigt viktig och att det kan bli ödesdigert för gruvdriften i förlängningen om dessa förbises. 

Initialt fanns inte någon direkt planering av hur lastningen från respektive orter skulle 

genomföras hos DMAB. 

Bild 8. Exempel på geologisk kartering – DMAB. 
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Storleken på en del skut som hamnat på 

skuthögen ovan jord vittnar om en felaktig 

hantering nere i gruvan. Merparten av 

dessa skut i bilden till vänster är gråberg, 

drygt 70 %. Vi ser att ett skut är 

förhållandevis stort och skulle naturligtvis 

ha tagits omhand nere i gruvan och icke 

ha transporterats upp ovan jord. Skutet är 

ca 2,5x1,2x1,2 meter, eller 3,6m3 eller 

drygt 10 ton. Vi ser också en del mindre 

material och ungefär 60-70 procent av 

detta material bedöms vara malm. 

 

 

  

Bild 9. Bilden tagen på skuthögen ovan jord. 

Foto Niclas Larsson. Referensmått: tumstock. 
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6. Slutsats 

Enligt beräkningarna, som inte skall ses som absoluta utan som en tydlig indikation, skulle en 

separering av gråbergsskut under och ovan jord ha genererat drygt 19 miljoner kronor i intäkter 

för perioden 2013 – mars 2015. 

Det mest ekonomiska är naturligtvis att gruvan producerar så lite skut som möjligt. Kraftfulla 

och effektiva planer på hur skut kan minimeras måste upprättas samt om (när) skuten uppstår 

kunna ta hand om dessa på ett effektivt och ekonomiskt försvarligt sätt. En egen funktion inom 

organisationen är önskvärd för att behålla kontroll över arbetet med skuthantering under och 

ovan jord enligt dagens förutsättningar men även inför framtida utmaningar när krossen hamnar 

under jord. 

Dokumentations- och uppföljningsarbetet måste kvalitetssäkras samt ta hänsyn till 

organisatorisk tröghet vid införandet av de nya arbetsmetoderna. 
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8. Bilagor 

8.1. Densitetsberäkningar gråberg och malm 

Densitetsberäkningarna som ligger till grund för den här uppsatsens beräkningar redovisas här 

nedan. En korrelation mellan interna dokument och analyser och ett externt examensarbete har 

gjorts och dessa har visat sig stämma mycket bra. 

Densitetsberäkning malm 

Densitetsberäkningar som gjorts inom företaget (internt dokument: magnetitmalm densitet och 

Fe halt.xls) påvisar att den genomsnittliga densiteten för malm är 3,82 t/m3. 

Enligt (Engvall 2012) tyder magnetiska och gravimetriska undersökningar över Dannemora-

fältet att det finns material med hög densitet och susceptibilitet. Han har nyttjat gamla 

geofysiska undersökningar för att beräkna möjliga malmreserver med hjälp av en 3d-

programvara som hanterar gravimetrisk, magnetometrisk och kemidata samt även borrhålsdata. 

En övergripande medeldensitet för malmen beräknades till 3,9 ton/m3 samt en susceptibilitet på 

0,29. 

Densitetsberäkning bergarter, gråberg 

Densitetsberäkningar som gjorts inom företaget (interna analyser: resultat bänkskaleförsök 

26/10-09) drogs en slutsats att gråbergsdensiteten i genomsnitt är 2,89 t/m3. Ett annat internt 

dokument indikerar att den genomsnittliga densiteten för gråberg är 2,72 t/m3. 

Enligt (Engvall 2012) indikerade hans uppsats att gråberget omkring malmkropparna låg mellan 

2,7 ton/m3 och 2,89 ton/m3, vilket överensstämmer väl med de interna rapporterna. 
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8.2. Inventering av skut under jord för 2013 - 2015 

 
Tabell 4. Inventering av skut under jord för 2013-2015. 

*) Semester. Endast dagskift. 

**) Uppgifter saknas. 

***) En månad utan produktion. Semesterstängt. 

Totalt 8103 stycken skut under perioden 2013 – mars 2015. 

Sammanställningen av skjutna skut för år 2013 är bristfällig, ett par månader fattas och även i 

övrigt saknas uppgifter delvis, men det totala antalet skut är 1814 stycken. Denna information 

tas med men kommer icke att behandlas i den här uppsatsen (förutom de tre sista månaderna). 

Antalet skut för de tre sista månaderna är 1017. 

Vi har totalt 5189 skjutna skut under år 2014 där ingen produktion skedde under drygt 40 dagar, 

d.v.s. mer än en månad. Totalt antal skjutna skut har därför justerats för år 2014 genom att ta 

hänsyn till antalet dagar jämfört med normal produktion. Utfallet blir sålunda (5189 skut/10,7 

månader) 484 stycken skut per månad. 

Sammanställningen för år 2015 omfattar vecka 1 – 11 och består av 1897 stycken skut eller 632 

skut per månad. Verksamheten ändrades i och med konkursen och det fåtal skut som skjutits 

under konkursen är ej medtagna i denna studie. 

Antalet skut per månad för perioden oktober 2013 till mars 2015 är 485 stycken (8103 skut/16,7 

månader). 
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8.3. Definitioner 

Skut 

Ett skut är alltså den volym berg oavsett sammansättning som krossen ej klarar av och det måste 

sålunda först sönderdelas genom att antingen knackas sönder ovan jord eller skjutas under jord. 

Skuten uppstår vid losshållningen av berg under jord, d.v.s. när man skjuter loss berget men 

också för att bergmassor rasar från tak och väggar i det tomrum som bildats varefter brytningen 

fortskrider. Skuten hamnar sedan i rasmassorna när lastmaskiner tar material från raset. 

Det beräknade medelskutet under jord är bedömt att vara 3,375m3 stort och väga 9,45 ton om 

det består av gråberg. 

För att räknas som skut, begränsad av specifikationerna för nuvarande kross ovan jord, skall 

stenen vara större än 0,8x0,8x0,8m eller drygt 0,5 m3. Ett gråbergsskut enligt den här 

dimensionen skulle med en densitet på 2,8 ton/m3 väga 1,4 ton och ett järnmalmsskut skulle 

väga 1,9 ton med en densitet på 3,8 ton/m3. Initialt var kravspecifikationen att krossen skulle 

klara en meter istället för som det rådande gränsvärdet på 0,8 meter.  

Gråberg 

Med gråberg menas berg som ej klassificeras som malm. Det betyder att även om skutet 

innehåller en mindre andel magnetit (i disseminerad form) räknas det i det här arbetet som 

gråberg eftersom det ej skulle ge någon färdig produkt i sovringsverket, eller rättare sagt 

resultera i en restprodukt som skulle åka ned tillbaka i gruvans hålrum. Ett skut som skulle 

karterats som järnhaltig kalksten (järnbindig kalksten) och som exempelvis hade haft en järnhalt 

på 15 % i disseminerad form räknas alltså som gråberg i det här arbetet. Exempel på bergarter 

som räknas som gråberg är metavulkaniter, karbonatstenar, granitioider, skarn och olika typer 

av gångar samt de bergarter som kan innehålla järn (järnhaltig metavulkanit, järnhaltig 

kalksten). 

Malm 

Begreppet malm är en mineralisering innehållande tillräckliga mängder av ett eller flera mineral 

som vid en given tidpunkt är ekonomiskt lönsam att utvinna. Förutsättningarna kan ändras och 

kan förvandla malmen till en mineralisering igen som därmed ej längre räknas som brytvärd. I 

nuläget, i Dannemora, räknas en magnetithaltig kropp med en Fe-halt på minst 30 % som malm, 

d.v.s. cut-off är 30 % Fe. Genomsnittshalten för Dannemora gruva är drygt 34 %. Det finns 

partier med över 60 % Fe-halt.  
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Definitioner av Dannemoras färdiga produkter 

Styckemalm  Specifikationen för styckemalm är 50 % Fe-halt med 

dimensionen 5-16 mm. Andelen styckeprodukter 

utgör ungefär 70 % av den totala produktionen färdiga 

produkter. 

Fines Specifikationen för fines är 55 % Fe-halt med 

dimensionen 0-5 mm. Andelen fines utgör ungefär 30 

% av den totala produktionen färdiga produkter. 

 

 

Malmpris 

Priset mot kund beror naturligtvis på vilket avtal som parterna kommit överens om och det är 

inte möjligt av affärstekniska skäl att avslöja de faktiska priserna, men låt oss använda oss av 

ett generellt prisläge för hela perioden 2013-2015 på 400 kr/ton färdiga produkter för att 

konkretisera vad det innebär rent intäktsmässigt vid en ändring av skuthanteringsprocessen. 

  

Bild 10. Exempel på styckemalm och fines. 
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8.4. Exempel på en planerad nivå i malmkroppen Konstäng 461 

 

Figur 1. Exempel på planerad nivå i malmkroppen Konstäng 461. 
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8.5. Exempel på utsättning av kransar på en tillredd malmskiva 

Här presenteras en rasborrningsplanering av en tillredd malmskiva, nivå 461 i malmkroppen 

Konstäng, vilken visar var krans 27 i ort 3 befinner sig.  

 
Avståndet mellan varje 

kransrad kallas försättning. I 

DMAB har det varit 2 meter 

(tidigare 1,5 meter). 

Figur 2. Exempel på utsättning av kransar på en tillredd malmskiva. 
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8.6. Exempel på rasborrplanering 

I figuren här bredvid ser vi ett 

exempel på rasborrnings-

planering. 

I det här fallet handlar det om 

malmkroppen Konstäng, nivå 

461 och ort 3. Den aktuella 

kransen är nr 27. På 

nästkommande sida kan du se 

var på malmskivan denna 

krans är lokaliserad. 

Just den här kransen har 231,6 

borrmeter och består av 13 

borrhål. Det beräknade 

teoretiska tonnaget som 

kransen skall ge är 2615 ton 

och Fe-medelhalten beräknas 

vara 48,78 % med en 

manganhalt på 0,88 %. 

Volymen för kransen är 

beräknad till 648 m3 och 

densiteten 4,03 ton/m3. 

Just den här orten har vid 

kartering och haltkontroller 

gett mycket bra järnmalm. 

Lastarna har tyckt om att 

husera här. Högsta beräknade 

Fe-medelhalt i den här orten har legat kring 53 %. 

Hålen borras i en solfjäderform i ett plan med en viss lutning. Antal borrade hål varierar liksom 

längderna eftersom de anpassas till orterna ovanför samt var i malmkroppen de skall borras. 

I det här fallet har vi malmgränsen till vänster (det röda strecket till vänster). För att se denna 

krans i sitt sammanhang, var god ta del av avsnitt 8.5.. 

 

Malmgräns 

Ovanliggande orter 

Aktuell ort 

Borrhål är numrerade 1-13, 

och dessa hål utgör en krans. 

 

Spetsavstånd 

Figur 3. Exempel på rasborrplanering. 

Här uppkommer det 

skut eftersom 

avståndet är 

stort. 
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8.7. Exempelbilder på skut under jord 

 

På vissa av bilder ser du en tumstock som 

referensmått. 

 

Bild 11. Exempel på skut. 

Bild 12. Exempel på skut. 

Bild 13. Exempel på skut. 
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Bild 14 och 15. Exempel på skut. 
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8.8. Exempelbilder på skut ovan jord 

 

Bild 16. Bild på knackade skut. Foto Niclas Larsson (2014-04-28) 

Knackade skut som ligger runt skuthögen. När dessa inventerades kunde det konstateras att 70 

% (minst) av dessa var gråberg, men det som var magnetiskt var bra. På bilden finns det knappt 

någon malm av det som ligger knackat. Karbonatstenar, en del svagt magnetiska, skarn, 

metavulkaniter och gångbergarter. Författaren har vid ett flertal tillfällen, tillsammans med 

personer med höga befattningar, förevisat högen och förklarat graden av gråbergsinblandning. 
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8.9. Exempel på olika utfall med varierande skutstorlek 

8.9.1. Exempel på utfall med skutstorleken 3,4m3. 

 

Här redovisas olika utfall av antalet skut per månad samt olika andelar gråberg (30 till 70 %). 
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8.9.2. Exempel på utfall med skutstorleken 3,0m3. 
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8.9.3. Exempel på utfall med skutstorleken 2,5m3. 

 



 

Niclas Larsson, Dannemora 

46 

 

 

 

 

 

 



 

Niclas Larsson, Dannemora 

47 

 

 

 

 

 

 

  



 

Niclas Larsson, Dannemora 

48 

 

8.10. Exempel på olika utfall av skuthögens tonnage 
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8.11. Geologisk karta över Dannemora Malmfält 

 

(Lager 2001) 
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8.12. Kuriosa 

Cabochonslipad, malm från Svea 554 

Bild 17. Slipad malm från SVEA nivå 554. 

 

Exempel på hur malmen från malmkroppen Svea kan se ut i slipad form. Malmen är slipad av 

Niclas Larsson (författaren). Den är cabochonslipad, d.v.s. i en välvd form. Polerad med 14 

micron diamantpasta, man kan se att himlen, händer, kamera och husfasad reflekteras i den 

slipade stenens yta. Bilden nedan visar utgångsmaterialet i dess råa form. 

 
Bild 18. Förformad och oslipad malm. 


